
การท างานแบบดจิิทัล การท างานแบบดจิิทัล กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน  
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบงาน ต่าง ๆ ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ในลักษณะ Web Application  Mobile Application เพ่ือรองรับกระบวนการท างาน และการบริหาร  
จัดการภายในกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนให้การปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว       
โดยแบ่งออกเป็น  5 ด้าน ประกอบด้วย  งานบริการแผนที่เกษตรเชิงรุก  งานให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมพัฒนาที่ดิน  ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back office Practice)         
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก  และสารสนเทศที่ให้บริการผ่าน Mobile Application                  
สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์กรมฯ http://www.ldd.go.th 

 

1. งานบริการแผนที่เกษตรเชิงรุก 
 

ระบบงานทีใ่ห้บริการ ค าอธิบาย 
1.  ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุกออนไลน ์ Agri-Map Online 
เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ด้านการเกษตร จากทุก

หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากหน่วยงานอื่น เช่น 
ขอบเขตการปกครองจากกระทรวงมหาดไทย โรงงานและแหล่งรับซื้อจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการด้าน
การเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่  มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย ท าให้สามารถก าหนดพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมตามชั้นความ
เหมาะสมของที่ดิน และบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ 

รูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วย ต าแหน่งจังหวัด ขอบเขต

การปกครองและพื้นที่การเพาะปลูก การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า พื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ ชั้นความเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ดินปัญหา 
แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร 
ลักษณะการถือครองที่ดิน ครัวเรือนเกษตรกรและรายได้ -หนี้สินภาค
การเกษตร 

2. ข้อมูลแหล่งน้ า ได้แก่ แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน 
3. ข้อมูลป่า ได้แก่ พื้นที่ป่า 
4. ข้อมูลต าแหน่ง และเส้นทาง ได้แก่ ที่ตั้งอ าเภอ ถนน แปลงใหญ่-

แปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และนา
แปลงใหญ่ในความดูแลกรมการข้าว 

5. ข้อมูลโรงงาน และแหล่งรับซื้อ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานด้านการเกษตร 

6. ข้อมูลสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และ
สหกรณ์ประมง 

7. ข้อมูลดิน ได้แก่ ดินปัญหา และการใช้ที่ดิน 
8. ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช ได้แก่ ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ชั้น

ความเหมาะสมรายพืช พื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่เพาะปลูกตามชั้นความ
เหมาะสม 
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9. ข้อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่
เพาะเลี้ยง เขตเหมาะสมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

10. ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ แกะ แพะ โคเนื้อ โค
นม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ กระบือ และสุกร 

11. ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ ที่ตั้ง ส.ป.ก. และ
พื้นที่ ส.ป.ก. 

12. ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกรและการถือครอง
ที่ดิน และรายได้ - หนี้สิน ภาคการเกษตร 

13. ข้อมูลขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตอ าเภอ และ
ขอบเขตต าบล 

2.  ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ 
(LDD Zoning) 
(http://eis.ldd.go.th/webzoning/ 
page.aspx) 

เป็นแอปพลิเคชัน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำที่ดิน น ำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่  ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ผ่ำนทำงเว็บไซต์
กรมฯ  ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ  

1) สำมำรถแสดงรำยละเอียดข้อมูลกลุ่มดิน 62 กลุ่มชุดดินได้
ทั้งประเทศ 

2) สำมำรถแสดงพืชทำงเลือก และระดับควำมเหมำะสม (S1 
S2 S3 และ N) ในระดับพ้ืนที ่(รำยแปลง) ตำมศักยภำพของดิน ใช้เป็น
ข้อมูลค ำแนะน ำให้แก่เกษตรกร ประกอบกำรตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
กำรเพำะปลูก โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลกำรปลูกพืชจริงในพ้ืนที่
ปัจจุบันด้วย 

3) สำมำรถปรับปรุงข้อมูล (Red line) โดย สพข. และ สพด. 
สำมำรถพิมพ์แผนที่เป็นรำยแปลง (Polygon) เพ่ือน ำไปตรวจสอบกับ
พ้ืนที่จริง หรือแก้ไขแบบออนไลน์โดยใช้กับอุปกรณ์ Tablet ได้ (หำกมี
สัญญำณอินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีกำรดึง Node หรือตัดพ้ืนที่ ซึ่งจะท ำให้
ไดข้้อมูลในระบบใกล้เคียงกับปัจจุบัน (Near Real Time) 

4) มี Dashboard ส ำหรับผู้บริหำรที่สำมำรถเรียกดูข้อมูลพืช
เศรษฐกิจ แบบ Bar Chart , Pie Chart และ กรมฯ ยังสำมำรถน ำ 
Dashboard ไปประยุกต์กับงำนตำมภำรกิจอ่ืนได้ 
มีชั้นข้อมูลเขตควำมเหมำะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 13 ชนิดพืช 
ตำมระดับควำมเหมำะสม ( S1 S2 S3 และ N) และข้อมูลเขตควำม
เหมำะสมพืชเศรษฐกิจตำมคุณลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) 
ที่ให้บริกำรแบบ Map Service ตำมมำตรฐำนของ OGC แบบ WFS 
ข้อมูลที่ให้บริการ 

1. ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 
2. ชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด (Zoning) (ปี 

2558-2559) 
3. ชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ตาม

คุณลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) 
4. ชั้นข้อมูลแหล่งน้ ากรมพัฒนาที่ดิน (แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดิน

และน้ า แหล่งน้ าชุมชน  และ แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน) 
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5. ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน 
6. ชั้นข้อมูลต าแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลติสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ 
7. ข้อมูลขอบเขตภาค 5 ภาค 
8. ข้อมูลส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
9. ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ ารอง 
10. ข้อมูลส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมรายแปลง (ปี 2555-2559) 
11. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี   แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมพร้อม

ข้อความ  และ แผนที่เวคเตอร์ 
 

3.  ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
LDD Soil Guide 
 
 

1. เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิด
พืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ 
ล าไย 

2. สามารถระบุต าแหน่งปัจจุบัน หรือ ต าแหน่งที่ต้องการผ่าน
การเชื่อมต่อระบบอ้างอิงต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก (Global Positioning 
System : GPS)  โดยระบบจะแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ความเหมาะสมในการปลูกพืช การจัดการดินและปุ๋ยของพืช และ
สามารถซ้อนทับแผนที่ฐาน (Base Map) แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และ
แผนที่ Google Map ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับข้อมูลดิน 
คุณสมบัติดิน ข้อจ ากัด และความเหมาะสมของดิน โดยมีค าแนะน า
แนวทางการจัดการดินรวมถึงค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพ้ืนที่นั้น ๆ ให้
เหมาะสมกับชนิดพืช และข้อจ ากัดต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถสืบค้น
ได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ได้ทุกที่ ทุก
เวลา เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก 

3. LDD Soil Guide สามารถค้นหาข้อมูลด้วยชื่อ ต าบล อ าเภอ 
และจังหวัด นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาต าแหน่งด้วยค่าพิกัดซึ่งจะท า
ให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และตรงตามต าแหน่งที่ต้องการได้
อย่างแม่นย า 
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4.  ระบบบริการประชาชน  

(http://sql.ldd.go.th/service/) 
1. เป็นโปรแกรมส าหรับให้ประชาชนหรือเกษตรกรขอรับ

บริการสารเร่ง พด. , หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการให้บริการ
สารเร่ง พด. , หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในกรมที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการให้บริการประชาชนไปแล้วมากน้อย
เพียงใด และมีหน่วยงานใดบ้างที่ยังมีรายการค าขอค้างอยู่โดยที่ไม่
ด าเนินการอนุมัติให้เสร็จสิ้น ท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้
รวดเร็ว 

2. ประชาชนสามารถขอรับบริการ วัสดุการเกษตร ได้แก่ สาร
เร่ง พด.1  พด.2 พด.3 เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กล้าแฝก  ผ่าน
ทางระบบ Internet  จากที่บ้านของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่
หน่วยงานโดยตรง 

 
5.  ฐานข้อมูลบนัทึก Stock วัสดุการเกษตร 

(http://lddmapserver.ldd.go.th/ 
stock/) 
 

เป็นระบบฐานข้อมูลการรับ-จ่าย วัสดุการเกษตรที่กรมฯ  
ให้บริการ ได้แก่ พด.1-7, แฝก, เมล็ดพันธุ์ ส าหรับตรวจสอบยอดคงเหลือ
และผลการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินให้บริการแก่
ประชาชนและเกษตรกร โดยผู้บริหารสามารถทราบว่าแต่ละหน่วยงานมี
วัสดุการเกษตรพร้อมส าหรับให้บริการแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อ
สะดวกแก่การบริหารจัดการ 

 
6.  รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดนิ น้ า ปุย๋ 

(http://lddmapserver.ldd.go.th/ 
soilanaly2/) 

เป็นระบบส าหรับให้เกษตรกรที่ ส่งตัวอย่างดนิมาวิเคราะห์ 
สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินได้ โดยผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผูบ้ริหารสามารถทราบและติดตาม
ความก้าวหน้า ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดนิ น้ า ปุ๋ย ของแต่ละ
หน่วยงาน ว่าท าการตรวจวิเคราะห์ได้จ านวนมากน้อยเท่าไรโดย
เปรียบเทียบกับเปา้หมายการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 

 
7.  ระบบรับรองมาตรฐานสินคา้ประเภทปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร
(http://osd101.ldd.go.th/qcenter/ 
home/ 

จัดท าฐานข้อมูลหน่วยงาน/บุคคลที่ขอรับรองมาตรฐานสินค้า
ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สาร
ปรับปรุงบ ารุงดินและผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ส าหรับ
ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจสามารถยื่นขอค ารับรอง
มาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบ ารุงดิน ฯลฯ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการตรวจ
รับรองและออกใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร “Q” ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบบ Q 
Center) 
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8.  ระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นา 
นอกเขตชลประทานเพื่อการบรหิารจัดการเชิง
พื้นที ่
(http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/ 
workspace.php) 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถยื่นค าขอแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ผ่านระบบ Internet ได้แบบ Online Real Time และ
แสดงผลข้อมูลทั้งในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์คือแสดงในรูปแบน
แผนที่ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  นอกจากนี้ผู้บริหารสามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผน เพื่อจัดสรรเป้าหมาย บริหาร
จัดการงบประมาณ ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการดูแลรักษา การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ า ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งที่ตั้ง ขนาด
ของพื้นที่ในแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์ประกอบและปัจจัย
อื่นๆ ในเชิงพื้นที่  ซึ่งจะท าให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถน าข้อมูลมา
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วทันเวลา
กับสถานการณ์ 
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3. ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back office Practice) 

 

ระบบงานทีใ่ห้บริการ ค าอธิบาย 
9.  ฐานข้อมูลการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก 

(http://sql.ldd.go.th/rsv/rsv/ 
water.html) 

เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ก่อสร้าง  โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบ Internet  ได้ ใช้
ส าหรับบันทึกผลการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน โดยผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมนี้ 
เพื่อติดตามและตรวจสอบ ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินของ
แต่ละโครงการได้ว่าในขณะนี้สามารถด าเนินการก่อสร้างหรือเบิกจ่าย
งบประมาณไปมากน้อยเพียงใด 

 
10. ฐานข้อมูลระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพืน้ที่ลุ่ม-

ดอน กรมพัฒนาที่ดิน 
(http://sql.ldd.go.th/rsv/login.aspx) 

เป็นระบบส าหรับบันทึกและแสดงความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่ลุ่ม -ดอน โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดและความก้าวหน้าใน
การด าเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ   เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดตามผลการด าเนินโครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะบันทึกข้อมูลรายละเอียดและความก้าวหน้าในการด าเนินการก่อสร้าง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ    

 
11. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 

(http://sql.ldd.go.th/commuRSV/rsv/wa
ter.html) 

เป็นระบบส าหรับบันทึกและแสดงความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน   โดย
หน่วยงานที่ รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ   
ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับรายละเอียดและความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ   เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดตามผลการด าเนินโครงการ 

 
12. ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้า

แฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) 
(http://eis.ldd.go.th/lddeis/VGT.aspx) 

เป็นระบบส าหรับบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานค้นหาข้อมูลโครงการ โดยอาศัยข้อมูลเชิง
พื้นที่ เช่น ระยะรัศมีจากจุดที่สนใจได้ พื้นที่ที่สนใจได้ เป็นต้นสามารถ
จัดท าแผนที่รายงานจ านวนโครงการฯ แยกตามพื้นที่ที่ต้องการได้ 
(Thematic Map)  มีระบบการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่ต้องการได้ 

 
13. ฐานข้อมูลโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด 1. เป็นระบบฐานข้อมูลส าหรับสถานีพัฒนาที่ดิน  บันทึกข้อมูล

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยา ใน
ลักษณะ Web Application Online ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย เลข
บัตรประชาชน  ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พื้นที่ตั้งแปลง และ เลขบัญชี ธ.ก.ส.  
ชื่อเจ้าของบัญชี เป็นต้น 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ กับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
และ  ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชีกับ ธ.ก.ส. 

3. การเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ส่ง
รายชื่อเกษตรกรไปยัง ธ.ก.ส. ในรูปแบบดิจิทัล  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของ
เกษตรกรโดยตรง 
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14. ฐานข้อมูลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
http://NewTheoryFarmer.ldd.go.th 

เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยข้อมูล
ทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมในแปลง แผนการพัฒนา
แผนปฏิบัติ และผลการด าเนินงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานผ่าน Internet 

  
15. ระบบตรวจสอบ บริหารเวลาปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรมพัฒนาที่ดนิ
(http://nhrm.ldd.go.th:8080/LDD) 

เป็นระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการลาของแต่ละ
หน่วยงาน บันทึกการลาป่วย ลากิจส่วนตัว ไปราชการต่างจังหวัด เป็น
ต้น ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตนเองได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

 
16. ระบบตรวจสอบเวลาการท างานผ่าน Web  

(WEBTIME ATTENDANCE) 
(http://webtime.ldd.go.th) 
 
 

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า (ส่วนกลาง) สามารถตรวจสอบ
เวลาการท างานของตนเองได้หลังจากทาบบัตรประจ าตัวอิเล็กทรอนิกส์
กับเครื่องบันทึกเวลาแล้ว ซึ่งสามารถเรียกดูและสืบค้นเวลาการท างาน
ของตนเองโดยผ่าน  Internet  และ  Intranet  ของกรมฯ ได้ตลอดเวลา  
ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของ
ตนเองมาท างานหรือไม่ ผ่านทางระบบนี้ 

 
17. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 

(ส านักงาน ก.พ.) 
 

ใช้ระบบกลางของภาครัฐ 

18. ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
(http://eoffice.ldd.go.th) 
 

เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินสามารถ
จัดท าใบลาต่างๆ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบ
ค าสั่ง และหนังสือเวียน สามารถสืบค้นหาข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบ 
Internet ได้ ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นกระบวนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทั้งระบบฐานข้อมูล 
และระบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในงานส านักงาน ช่วยลดขั้นตอนการ
ท างาน สามารถด าเนินการได้แบบ Real Time เช่น การจัดท าใบลาการ
เบิกวัสดุส านักงานสิ้นเปลือง โดยเจ้าหน้าที่ Login เข้าสู่ระบบ กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มเอกสารที่ก าหนด พร้อมทั้งลงนามลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออนุมัติ ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามผล
การอนุมัติได้ และสามารถใช้ระบบได้ทุกสถานที่  ทุกเวลาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

19. ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม กรมพัฒนาที่ดิน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อสนับสนุนการท างานในการจองห้องประชุม ของผู้ ใช้งาน เจ้าหน้าที่
รับจองห้องประชุม และผู้บริหาร โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Web 
Browser ท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล การจองห้องประชุม ทั้งนี้ ระบบ
จองห้องประชุม จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งาน สามารถค้นหา วัน 
เวลา ห้องประชุม ได้ผ่านระบบ Internet เจ้าหน้าที่รับจองห้องประชุม 
และผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปการอนุมัติห้องประชุม เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนในการบริหารจัดการห้องประชุมให้สามารถรองรับกับ
ความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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20. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(http://10.1.1.192:81/emeeting/ 
web/) 

ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษโดยน าวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถเรียกดูวาระและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง 
Internet ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลการ
ประชุมย้อนหลังได้ 

 
21. ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

   -ค าสั่ง 
   -หนังสือเวียน 
 

 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินสามารถ
สืบค้นค าสั่ง และหนังสือเวียน ผ่านระบบ  Internet ได้ ท าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  

 
22. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(http://ldd-server.ldd.go.th/ 
iwebflow) 
 

เป็นระบบลงรับหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบบจะออกเลขหนังสือให้อัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการรับเอกสาร
ต้นฉบับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสามารถติดตามงานได้เองจาก
ระบบ สามารถค้นหาเอกสารรับและเอกสารส่ง ได้อย่างรวดเร็ว โดย
ค้นหาจากเลขที่หนังสือ , วันที่ลงรับ เป็นต้น ช่วยลดขั้นตอนการท างาน 
และลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 

 
23. ฐานข้อมูลครุภัณฑ์กรมพัฒนาทีด่ิน

(http://www.ldd.go.th/menu_hardware/
index.htm) 

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ทั้งหมด ประกอบด้วย ระบบบริหารครุภัณฑ์ Online กรมพัฒนาที่ดิน 
และระบบบริหารครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยงานตามระเบียบส านักนายก และสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก 
รวดเร็ว ผ่านทางระบบ Internet เพื่อให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วน
บริหารสินทรัพย์ กองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน และกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ในลักษณะ Online Real Time นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานตรวจ
นับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบ
ข้อมูลได้ด้วย 

 
24. ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา 

(http://mordin.ldd.go.th) 
เป็นระบบส าหรับรวบรวมข้อมูลประวัติหมอดินอาสาประจ า

หมู่บ้าน ประจ าต าบล ประจ าอ าเภอ และประจ าจังหวัด เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายของกรมฯ สนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามนโยบาย
ของกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



9 
4.การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

 
ระบบงานทีใ่ห้บริการ ค าอธิบาย 

25 บริการ Web Map Service : WMS เชื่อมโยง
กับระบบสืบคน้ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) ประกอบด้วย 

- แผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน  
มาตราส่วน 1 : 25,000 

- แผนที่ภาพถา่ยทางอากาศออร์โธสี  
มาตราส่วน 1 : 4,000  

เป็นการน าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ ภาพถ่ายทางอากาศ 
ออร์โธสีทั้งประเทศ มาให้บริการผ่านระบบเครือข่าย Internet/ Intranet ใน
รูปแบบ WMS ตามมาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium) ท า
ให้ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น GISTDA ส านักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห รื อ  ส ผ .  แ ล ะ
  า  น าร น    ร   า รน  า    าร   ตร (     ารม า น)  ร   
  น .    นต น สามารถแลกเปลี่ยน     ม     น          า       ร   ร   
น า      าร          ม    ม  าร น       า ร ฐ ตาม น     Open data 
            ต ร  ร   ร   า  น        น   ร  น  น      า 
 ร         น   ามาร     า      ม       า   า     น     าร   นาต      
  า     ต น  น        ม  ร       า  น าร ร      ร         ร ต  น    
      ร     ม    า    ม                  น   น    า ร ฐ าร          ม   
  ม  าร น    ช่วยลดงบประมาณซ้ าซ้อนในการจัดท าข้อมูลเดียวกัน 
ส่งเสริม ให้เกิดการบูรณาการ ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
น าไปสู่การพัฒนา ประเทศในภาพรวม ได้อย่างยั่งยืน 
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5. สารสนเทศที่ให้บริการผ่าน Mobile Application 

 

สัญลักษณ ์ รายละเอียด ค าอธิบาย 

 

1. LDD Soil Guide 
ขนาด : 15 MB 
ระบบ : Android 4.1 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : LDD Soil Guide 
พัฒนาปี : 2558 
ข้อมูล : 1. แผนที่กลุ่มชุดดิน (ป ี2552 
มาตราส่วน 1: 25,000) 

            2. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (ปี 
2551-2552 มาตราส่วน 1:25,000) 
 

 แอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบแผนที่ 
แสดงข้อมูลพิกัดของสถานที่ที่เลือก ชื่อต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ข้อมูลของกลุ่มชุดดิน เช่น คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ ปริมาณน้ าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ ความเหมาะสมของดิน
กับพืช แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช ค าแนะน าปุ๋ย
ส าหรับพืชในแต่ละกลุ่มชุดดิน 
 

 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดิน น  า ปุ๋ย 

ขนาด : 9.6 MB 
ระบบ : Android 4.1 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : รายงานผลการวิเคราะห์

ตัวอย่างดิน น้ า ปุ๋ย 
พัฒนาปี : 2558 
ข้อมูล : รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดิน น้ า ปุ๋ย ปี 2552-2558) 
 

 แอปพลิเคชันส าหรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
น้ า ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ เกษตรกร
ทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและค าแนะน าในการ
ปลูกพืชของพื้นที่ใกล้เคียง เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการปรับปรุง
บ ารุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบคุณสมบัติ
ของดินในสถานที่ต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบ ารุง
ดินอย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิต
สูงสุด 

 

3. ปุ๋ยรายแปลง 
ขนาด : 9.84 MB 
ระบบ : iOS 7.1 ขึ้นไป 
  Android 2.2 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : ปุ๋ยรายแปลง 
พัฒนาปี : 2557 
ข้อมูล : กลุ่มชุดดนิ ปี 2552 

 

 แอปพลิเคชันส าหรับให้ค าแนะน าในการใช้ปุ๋ยให้
เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง  ยางพารา  และปาล์มน้ ามัน ในการใช้งาน
ผู้ใช้จะเลือก จังหวัด อ าเภอ ต าบล พร้อมระบุชุดดิน และพืชที่
ต้องการ เพื่อแสดงค าแนะน าในการใช้ปุ๋ย หากเกษตรกรเคยส่งดิน
มาตรวจวิเคราะห์กับกรมพัฒนาที่ดิน  ก็สามารถระบุผลการ
วิเคราะห์ดินเข้าใน  แอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ค าแนะน าในการใช้
ปุ๋ยที่ตรงกับสภาพดินยิ่งขึ้น 
 

 

4. กดดูรู้ดิน 
ขนาด : 15.68 MB 
ระบบ : iOS 8.0 ขึ้นไป 
  Android 4.03 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : กดดูรู้ดิน 
พัฒนาปี : 2558 
ข้อมูล : แผนที่กลุ่มชุดดนิ (ปี 2552 มาตรา
ส่วน 
1: 25,000) 

 

 แอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดินในพื้นที่   เพียงแค่
กดลงบนแผนที่ของแอปพลิเคชันบริเวณที่สนใจ ท่านจะได้ทราบ
ถึงข้อมูลกลุ่มชุดดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน พืชที่มี
ความเหมาะสมในการปลูก นอกจากนี้ยังมีการแสดงต าแหน่งที่ตั้ง
ของร้านค้าการเกษตร ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต สถานี
พัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด ผู้ใช้สามารถดูแผนที่ได้ทั้งในรูปแบบของ
แผนที่ฐานทั่วไป และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และสามารถเพิ่ม
ข้อมูลสถานที่บนแผนที่ได้อีกด้วย 



11 
สัญลักษณ ์ รายละเอียด ค าอธิบาย 

 

5. คลิปเด็ดหมอดิน 
ขนาด : 8.1 MB 
ระบบ : iOS 8.0 ขึ้นไป 
  Android 4.1 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : คลิปเด็ดหมอดิน 
พัฒนาปี : 2559 
 

 แอปพลิ เคชันนี้  จะช่วยให้ เกษตรกร หรือผู้สนใจ 
สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมาที่กรมพัฒนาที่ดิน หรือมาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ช่วย
ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง 
 เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร
ของตน ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ทั้งหมดนี้ก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน 

 

6. ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินราย
จังหวัด 

ขนาด : 18 MB 
ระบบ : Android 4.0 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : LDD Land Info 
พัฒนาปี : 2558 
ข้อมูล : 1. แผนที่กลุ่มชุดดิน (ป ี2552 
มาตราส่วน 1: 25,000) 
          2. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (ปี 
2551-2552 มาตราส่วน 1:25,000) 

3.แผนทีด่ินปัญหาแผนที่แนวเขต
ป่าไม้ถาวร 

4. แผนที่ความเหมาะสมของดนิใน
การปลูกพืช  

5.แผนที่ก าหนเขตความเหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

6. แผนที่ผลกระทบจากภัยแลง้ 

 เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล
แผนที่แต่ละประเภทได้ด้วยตนเอง โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้
อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถน าข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจ วางแผนท าการเกษตร หรือการจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
การใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง น าไปสู่การพัฒนาและการจัดการอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 

7. ฐานข้อมูลจ าลองการเกษตรกรรม 
LDD IM’s Farm 

ระบบ : Android 4.0 ขึ้นไป 
ค้นหาชื่อ : IM Farm 
พัฒนาปี : 2559 
ข้อมูล : ข้อมูลการจ าลองการปลูกพืช  12  
ชนิดพชื  ได้แก่ ข้าว ขา้วโพด มนัส าปะหลัง 
อ้อย ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
สับปะรด ล าไย  เงาะ  ทุเรียน  และมังคุด 
โดยผู้เล่นสามารถเลือกต าแหน่งพื้นที่ที่
ต้องการปลูกพืชแตล่ะชนิดได้จากแผนที่
ฐาน (Base Map) หรือเลือกจากแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 

เกม LDD’s IM Farm เป็นเกมออนไลน์ที่กรมพัฒนาที่ดิน
สร้างขึ้น เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ได้ทดลองปลูกพืชผ่านการเล่นเกมก่อนตัดสินใจปลูกพืชจริง 

ผู้เล่นสามารถจ าลองการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบจะดึงข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ข้อมูล
สภาพการใช้ที่ดิน ผู้เล่นจะทราบว่ากลุ่มชุดดินนั้น ๆ เหมาะสมกับ
การปลูกพืชชนิดใด พร้อมทั้ง ได้น าข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ร่วมกับการบูรณาการข้อมูลจากหน่ วยงานภายนอก 
ประกอบด้วย ข้อมูลชนิดดิน ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ข้อมูลดินมี
ปัญหา ข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ  ราคาต้นทุนการปลูกพืชใน
ระดับจังหวัด ข้อมูลการใช้ปุ๋ย ราคาปุ๋ย ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลโรคพืช  สัตว์ศัตรูพืชแมลง ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของการกู้
เงินจากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) น ามาใช้
ประกอบการค านวณอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลค่าแรงต้นทุน ข้อมูล
ราคาตลาด ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นจะมีผลต่อต้นทุนการ
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพืช 

 


